Nimeto Utrecht is de vakschool van creatieve ruimtemakers. Op onze school werken ongeveer 160
medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen die studenten leren hoe je vormgeeft aan de
ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis of
een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of communicatie. Om vorm te geven aan de ruimte in de
wereld om ons heen hebben we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten
wat ze doen. Zulke mensen leiden wij op. Zulke mensen werken bij ons.
Naar de website: https://www.nimeto.nl
met ingang van 26 augustus a.s. op zoek naar een

Medewerker Digilab (0,5 fte)

vormgeving & styling

creatieve techniek

vastgoed & makelaardij

Wie ben je ...
Ben jij een echte inspirator? Heb jij uitgebreide kennis van digitale technieken? Kun jij
workshops geven aan studenten en vind je het leuk om studenten met vragen te
begeleiden en de werkomgeving van Digilab op orde te houden? Ben je een creatieve
probleemoplosser als het gaat om concepten bedenken, ideeën uitvoeren en kennis
overdragen? Werk je graag in een creatieve, dynamische omgeving en ben je een
teamplayer? Dan ben je de medewerker die we zoeken!
Wat ga je doen…
Voor het digitale creatieve hart van onze school, Digilab, zoeken we iemand die het team
komt versterken. Je werkt samen met je collega’s om de studenten van onze school te
faciliteren in hun ontwerpproces en/of creatieve proces en helpt hun ideeën en concepten
voor de wereld van morgen vorm te geven, zowel analoog als digitaal. In Labora en Digilab
ondersteunen we deze plannen met een breed scala aan materialen en technieken,
verzameld in twee inspirerende ruimtes midden in de school. Je draait mee in de dagelijkse
routine van inspireren, workshops geven, schoonmaken, bouwen en maken. Jouw kennis
van verschillende digitale technieken zoals bijvoorbeeld projectionmapping, sensoren, AR
en VR, DMX-aansturing kun je volop overbrengen aan de studenten. Kennis die je nog niet
hebt, maak je je in no-time eigen. Daarnaast breng je zelf ook nieuwe, actuele ideeën mee
om Digilab nóg interessanter te maken en altijd actueel te houden.
Omdat Digilab en Labora (de analoge werkplaats) samen één team vormen, ben je flexibel
inzetbaar. Dat betekent dat je soms ook ingezet kunt worden bij Labora en vice versa.
Wat neem je mee…
-

MBO 4 werk- en denkniveau
Kennis van en ervaring met digitale technieken
Aantoonbare kennis van en ervaring met creatieve technologie
Affiniteit met het onderwijs
Flexibele houding
Teamplayer
Proactief en zelfstandig

Wij bieden jou…
• Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.
• De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen.
• Een aantrekkelijk salaris en een goed pakket arbeidsvoorwaarden.
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Flexibele arbeidstijden.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de duur van een jaar, met
mogelijke verlening van een jaar.
Functie valt binnen de cao van het mbo (schaal 8 of 9, loopt van € 2.346,- tot
€ 3.979,-) afhankelijk van je ervaring
Een eindejaarsuitkering van 8,33%
Vakantiegeld 8%
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Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie uiterlijk 21 juni tot 12:00
uur via e-mail – aan de afdeling HR van Nimeto (HR@nimeto.nl). Indien je vragen hebt, kan
je contact opnemen met Jochem Peppelenbos (j.peppelenbos@nimeto.nl)

